
Обсягом до 2 сторінок 

Назва дисципліни  Основи наукових досліджень та інформаційної культури 

Інформація про факультети 

(навчально-наукові 

інститути) і курси навчання, 

студентам яких 

пропонується вивчати цю 

дисципліну 

Факультет міжнародних економічних відносин та 

туристичного бізнесу , спеціальність 292 « Міжнародні 

економічні відносини», освітньо-професійна програма 

«Міжнародний бізнес», «Міжнародні фінанси» 

Контактні дані розробників 

робочої програми 

навчальної дисципліни,  

науково-педагогічних 

працівників, залучених до 

викладання 

Доцент кафедри міжнародного бізнесу 

та економічної теорії 

Кондратенко Наталя Дмитрівна 

 

Контакти: ауд. 3-78 (Центральний корпус),  

т. 707-53-51, ndkondratenko@karazin.ua 

Попередні умови для 

вивчення дисципліни 

Попередніми умовам для вивчення дисципліни є здатність 

до абстрактного мислення, аналізу та синтезу; здатність 

студента вчитися та оволодівати сучасними знаннями. 

Опис 

Мета дисципліни. Надання студентам необхідного обсягу 

знань у галузі наукових досліджень, підготовка їх до 

самостійного виконання наукової роботи, ознайомлення з 

формами звітів, методикою підготовки повідомлень, 

доповідей, наукових статей, курсових та дипломних робіт. 

  Очікувані результати навчання.  

Знати - положення, що визначають інституціональну 

та правову базу здійснення науково-дослідницької роботи,  

- види і форми організації наукових досліджень, 

- методологічні підходи до здійснення науково-

дослідної роботи, 

- методику проведення пошукових робіт за науковим 

спрямуванням,  

- засоби отримання інформації,  

- сутність механізму впровадження результатів 

наукових досліджень в практику.  

вміти - застосовувати метод наукового пізнання при 

здійсненні науково-дослідних робіт та в майбутній 

практичній діяльності,  

- володіти методами і прийомами самостійного 

розв’язання наукових та техніко-економічних задач на 

виробництві та у наукових установах,  

- забезпечувати оптимізацію процесу наукових 

досліджень та впровадження результатів наукового 

дослідження в практику.  

Теми аудиторних занять та самостійної роботи 

1. Основні тенденції та особливості сучасного розвитку 

науки  в Україні. Система наукових досліджень. Основи 

наукознавства. 

2.  Методологія та методика наукових досліджень. 

3.  Інформаційне забезпечення наукових досліджень та 

систематизація матеріалів. 

4.  Кваліфікаційна наукова робота: особливості 

структури та методики викладу результатів дослідження. 

5.  Основні види наукових праць. Структура та 



оформлення. 

6.  Оригінальність наукових досліджень. Плагіат. 

7. Впровадження результатів наукових досліджень та їх 

ефективність. 

8. Менеджмент наукових колективів. Організація та 

контроль наукових досліджень. 

Методи контролю результатів навчання 

- усний контроль на семінарських заняттях,  

виконання різних видів завдань; 

- письмовий залік. 

Мова викладання. Українська. 

 


